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Sammanfattning 
 
Målet med detta examensarbete är att utvärdera det program, baserat på dynamisk 
programmering, som tidigare skrivits för att efterlikna TSS:s produktionsplanering.  
 
Till att börja med återfinns i arbetet ett kapitel om programmets uppbyggnad, en kortare 
beskrivning av vart och ett av delprogrammen samt en förteckning över in- och utdata i 
respektive program. DP-programmet består av 6 sammankopplade exekverbara m-filer som 
tillsammans räknar ut den optimerade produktionsplaneringen för var och en av 
planeringsgrupperna. Programmet läser in och formaterar om data och optimerar sedan 
produktionen för var och en av artiklarna i en planeringsgrupp. Till sist sätter programmet 
ihop planeringsgruppens alla artikelplaneringar och får då ut ett produktionsalternativ.  
 
När genomgången av programmet var klar återstod körningar på nya data. För att få tillgång 
till dessa nya data gjordes ett besök hos TSS och efter detta utfördes körningar på den 
kommande periodens planerade tillverkning. Resultatet från dessa körningar visar, likt 
tidigare resultat, på att man skulle kunna minska sina kostnader ganska rejält genom att dra 
ner på lagerhållningen. Överlag skulle man enligt programmet kunna minska sina kostnader 
med drygt 50 %, vilket ändå måste anses som en rejäl vinst.  
 
 
 
 
Abstract 
 
The aim of this thesis is benchmarking of the program, based on dynamic programming, that 
earlier was written to imitate the production planning at TSS.  
 
This thesis starts with a chapter about the construction of the DP-program, a shorter 
description of one and each of the program parts and also a list over the in- and output data in 
each program part. The DP-program consists of six linked MATLAB-files that together 
produce an optimized production plan for the different planning groups at TSS. The program 
reads in and reformat the given data and optimize the production of the articles in one group. 
Finally it compounds all article production plans and give us a production alternative. 
 
 After running the program with new data the result shows, resembling with previous results, 
that TSS could be able to make some distinct cost-savings. According to the program, a 50 % 
decrease of TSS production costs is possible.    
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Förord 
 
Detta arbete skrevs som en del i min framtida examen inom matematisk statistik och har för 
mig inneburit många nya och viktiga erfarenheter.  
 
Jag skulle vilja tacka alla er som hjälpt mig utföra detta arbete. Tack alla ni på TSS för ert 
trevliga bemötande och för er vilja att svara på frågor som uppkommit under arbetets gång.  
Ett stort tack även till min handledare Per Arnqvist för den tid du lagt ner och för många bra 
idéer och lösningar på problem jag stött på. 
 
Hanna Smedh 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Trelleborg Sealing Solutions grundades 1932 som ett familjeägt företag i den lilla byn 
Ersmark 1,7 mil norr om Skellefteå. Företagets namn var då Skega och dess produktion 
bestod till en början endast av tillverkning av gummihandskar. Tack vare ett nära samarbete 
med de lokala skogs- och gruvföretagen utvecklade Skega nya produkter och tillverkningen 
av de så kallade O-ringarna fick fart 1948 då Skega började producera dessa till det svenska 
flygvapnet.  
 
1980 köptes Skega upp av Incentive-gruppen, och efter ett antal namn- och ägarbyten heter 
företaget nu Trelleborg Sealing Solutions Skellefteå AB, (TSS), och är ett affärsområde inom 
Trelleborgskoncernen.  
 
I dagsläget har TSS två personer som ansvarar för produktionsplaneringen vid tillverkning av 
O-ringar. En av dessa är på väg att pensioneras varför TSS är intresserade av att hitta ett 
ersättningssystem för den befintliga produktionsplaneringen.  
 
2007 skrevs det, i ett examensarbete av Joel Persson och Peter Sundsten ett program vars mål 
var att efterlikna den produktionsplanering som i dagsläget görs vid TSS och därmed 
eventuellt kunna minska deras planerings- samt produktionskostnader. Programmet som är 
skrivet i MATLAB använder sig av dynamisk programmering för att hitta den billigaste 
produktionsgången. 

1.2 Mål 
Målet med detta 15 hp examensarbete är att utvärdera det DP-program (DP = Dynamisk 
Programmering) som skrivits för att optimera planläggningen av produktionen av O-ringar för 
företaget TSS. Utvärderingen ska göras genom att utföra körningar med programmet på nytt 
data med nya artiklar och se om detta fungerar utan problem. Ordrar av o-ringar kommer in 
till företaget och uppdateras kontinuerligt vilket gör att en samkörning med företagets 
planläggningssystem vore intressant att titta på.  
 
Programkoden bör även gås igenom för att se om man med mindre modifikationer kan 
effektivisera programmet.    

1.3 Tidigare resultat 
Tidigare resultat [Persson och Sundsten] visar på att DP-programmet kan sänka 
tillverkningskostnaden markant, i vissa fall (för vissa artiklar) kan den enligt programmet 
sänkas med upp till 70 %. Detta gäller dock för planering utifrån en redan levererad orderlista 
och kan därmed inte helt och hållet jämföras med TSS:s planering. Anledningen till detta är 
att TSS planeringar görs innan produktionen sätts igång och därmed troligtvis förändras då 
uppdateringar och ändringar av ordrar kommer in. De tidigare körningarna med DP-
programmet är gjorda med avseende på en orderlista så som denna såg ut då alla 
uppdateringar gjorts. Det borde rimligen medföra ett något bättre resultat än vad som erhållits 
vid körningar där orderlistan uppdateras kontinuerligt. 
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1.4 Framställandet av O-ringar. 
Produktionen av O-ringar kan delas upp i ett antal processteg. Det första som sker när en 
produktionsomgång ska startas är att operatören plockar fram ett så kallat orderkort med 
specifikationer för O-ringen som ska produceras. Därefter hämtas det råmaterial som behövs 
för produktionen, steg 1. Steg 2 är att det skickas till formsprutningen där råmaterialet – 
gummit, via injektion vulkaniseras i formar. Steg 3 i processen är avgradning. Här kyls O-
ringarna ner varefter man avlägsnar överflödigt material, grader, från dessa. Processteg 4 är 
tvättning för att de sedan ska kunna skickas vidare till eftervulkaniseringen, steg 5. Slutligen, i 
steg 6, kontrolleras O-ringarna och de som inte uppfyller kraven kastas bort, övriga skickas 
till paketeringen, steg 7, och läggs slutligen på lager i väntan på leverans, steg 8 och 9. 
 
I programmet läggs fokus på tiden för formsprutning då denna, enligt TSS, är själva 
begränsningen i produktionen. Tiden för de resterande delarna av produktionen behandlas 
som en sammanslagen tid.  
 

 
Figur 1, Processteg vid framställning av o-ringar 

 
 

1.5 Data 
De data som använts vid körningar av programmet samt vid jämförelse av lagervärden har 
tillhandahållits av TSS och består av ett antal filer i Excel-format. En av de två filer som 
behövs vid programexekveringen innehåller huvudsakligen artikelnummer, storlek på ordrar 
samt leveransdatum. Den andra filen är en sammanställning över artiklarnas 
tillverkningskostnader samt tillverkningstider. I denna fil finns även en uppdelning av 
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artiklarna, där artiklarna delas upp i olika planeringsgrupper. (Det är inom dessa 
planeringsgrupper som den dynamiska programmeringen genomförs). Övriga datafiler 
innehåller information avseende utgifter, TSS planering och lagerhållning samt 
försäljningspriser. 
 

1.6 Ordrar 
TSS får som regel in en order från en av de största kunder ca 12 månader innan den ska 
levereras. När det återstår 3 månader till leverans köps materialet in och produktionen sätts 
igång när ca 2 månader återstår. När det endast är 7 dagar kvar till sista leveransdatumet kan 
TSS leverera ordern. 

 
 
 
 

1.7 Besök hos TSS i Skellefteå 

För att kunna utvärdera programmet samt för att få en bättre bild av hur planeringen och 
tillverkningen hos TSS gick till åkte jag upp till företaget. Efter en kort introduktion och 
rundvandring på fabriken fick jag träffa deras datoransvarige som jag skulle få tillbringa 
dagen med. Tillsammans kom vi fram till vad som skulle vara intressant att titta närmare på, 
d.v.s. vilka artiklar som var intressanta samt hur jämförningar skulle göras, och jag fick det 
data jag skulle behöva för att utföra körningarna. Tiden jag hade på mig på företaget var 
relativt kort vilket gjorde att jag endast utförde testkörningar för ett fåtal av deras 
artiklar.Även om tiden var kort hann jag med att ta fram diagram över lagerhållningen och 
kunde jämföra dessa med deras egen planering och lagerhållning. Det vi rätt snabbt upptäckte 
var att TSS lagernivåer oftast låg betydligt högre än DP-programmets. Detta skulle kunna 
förklaras av att TSS håller ett lager med extra artiklar (ett s.k. extralager) så att leverans alltid 
ska kunna ske, även vid sent inkomna ordrar eller fel i produktionen. Men efter att ha tittat på 
data över hur stora extralager som bör hållas för respektive artikel och sett att dessa i stort sett 
för alla artiklar är noll så kan inte de höga lagernivåerna förklaras av detta. 

Den tid jag hade hos TSS var som sagt kort. Därför bestämdes det att jag skulle komma upp 
även dagen därpå för att redovisa vad jag kommit fram till och prata med de 
planeringsansvariga och höra vad de hade att säga om lagerhållningen utifrån körningarna och 
diskutera vad skillnaderna skulle kunna bero på.  

Figur 2, Tidsaxel för orderbehandlingen vid TSS
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2 Teori 
Programmet gör sin optimering genom att använda sig av en algoritm som brukar betecknas 
dynamisk programmering. Den dynamiska programmeringen kan inom nätverksanalysen 
beskrivas med hjälp av Dijkstras algoritm [1]. 
 

2.1 Dijkstras algoritm.  
 
Används för att, i ett nätverk av noder, hitta den kortaste vägen från en nod till en annan. En 
förutsättning för att denna algoritm ska fungera är att alla väglängder måste vara > 0. I 
exemplet nedan kommer noderna att betecknas av de möjliga lagersaldona efter en viss dags 
produktion. 
 
Algoritm: 
 
Till att börja med utses en startnod och denna nod tilldelas värdet noll. Detta värde fixeras och 
de noder som kan nås från denna nod ges det temporära värdet av längden mellan startnoden 
och den nod man står i. Övriga noder sätts till det temporära (tillfälliga) värdet ∞, då detta inte 
är känt ännu. Välj nu den nod som har det lägsta temporära värdet och fixera detta, säg att 
detta är nod i. Ersätt sedan varje nod j som har en temporär nivå och kan nås från nod i med 
det temporära värdet: 
 

⎩
⎨
⎧

+
=

jnodochinodmellanlängdenvärdesinod
värdetemporärasjnod

j '
'

min)(  

 
Fortsätt med detta tills den sista noden fått ett fixerat tillstånd. För att sedan få ut den kortaste 
vägen börjar man i slutnoden och arbetar sig tillbaka genom att hitta de noder som har nivåer 
som exakt avviker med längden mellan dessa. 
 
I exemplet nedan skapas en vektor av noderna och fixerade värden skrivs i fetstil. 

 

2.1.1 Lagersaldoexempel 
 
Antag att ett företags orderlista ser ut på följande sätt:  
 

TID 0 1 2 3 4 
Orderstorlek 0 0 30 0 25 
 

Figur 3, orderlista Lagersaldoexempel 
 
TID anger vilken dag en order ska vara klar för leverans. Att en order ska vara klar för 
leverans dag x betyder att den ska vara färdigproducerad senast dagen innan.   
 
Utifrån denna orderlista kan ett schema över möjliga vägar (pilarna) sättas upp (se figur 4).  
I schemat indexerar T(i,j) den aktuella noden och siffran under lagrets storlek. Ett minskat 
lager innebär att leverans har skett, ett ökat innebär produktion och ett oförändrat att lagret 
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hållits konstant, d.v.s. varken produktion eller leverans har skett. Det är även möjligt att både 
produktion och leverans sker i samma steg.  
Antag nu att kostnaden för att starta upp en produktion, ställkostnaden, ligger på 35 enheter 
och att lagerkostnaden är 1 enhet per vara. Räkna med hjälp av den tidigare definierade 
algoritmen ut vägen för den billigaste produktionsgången. 
 

 
Figur 4, Schema över möjliga vägar 

 
 
Steg 1. Till att börja med identifieras en startnod, i detta fall T(0,1) och längden till denna nod 
fixeras. De punkter som är i direkt anslutning till denna nod ges nu de temporära värden som i 
detta fall består av kostnaden att gå från nod T(0,1) till nod T(1,j). Då T(0,1) = 0 (ingen 
lagerkostnad kan uppstå) kommer denna kostnad endast att bestå av den så kallade 
ställkostnaden i de fall produktion finns. Övriga noders längder sätts till ∞. Detta ger följande 
vektor med fixerade och temporära värden: 
 
 [(0)T(0,1)  (0)T(1,1)  (35)T(1,2)  (35)T(1,3)  (∞)T(2,1)  (∞)T(2,2)  
(∞)T(3,1)  (∞)T(3,2)   (∞)T(4,1)] 
 
Steg 2. Fixera den nod som nu har den kortaste tillfälliga längden, d.v.s. nod T(1,1) och ändra 
därefter längderna på de noder som kan nås från denna, ändringarna sker enligt följande 
system: 
 

⎩
⎨
⎧

=+
∞

=

⎩
⎨
⎧

=+
∞

=

35350
min)(

35350
min)(

)2,2(

)1,2(

T

T

 

 
 
 
Detta ger oss en ny vektor som ser ut på följande sätt: 
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[(0)T(0,1)  (0)T(1,1)  (35)T(1,2)  (35)T(1,3)  (35)T(2,1)  (35)T(2,2)  
(∞)T(3,1)  (∞)T(3,2)   (∞)T(4,1)] 
 
 
Steg 3. Fixera nu noden med den nu kortaste temporära längden, d.v.s. nod T(1,2), och ändra 
därefter längderna på de noder som kan nås från denna 
 

⎩
⎨
⎧ =⋅+⋅

=

⎩
⎨
⎧ =⋅+

=

35
100130352

min)(

35
6513035

min)(

)2,2(

)1,2(

T

T

 

 
[(0)T(0,1)  (0)T(1,1)  (35)T(1,2)  (35)T(1,3)  (35)T(2,1)  (35)T(2,2)  
(∞)T(3,1)  (∞)T(3,2)   (∞)T(4,1)] 
 
 
Steg4. Fortsätt som tidigare. Fixera nod T(1,3) 

 

⎩
⎨
⎧ =⋅+

=
35

9015535
min)( )2,2(T  

 
 
[(0)T(0,1)  (0)T(1,1)  (35)T(1,2)  (35)T(1,3)  (35)T(2,1)  (35)T(2,2)  
(∞)T(3,1)  (∞)T(3,2)   (∞)T(4,1)] 
 
 
Steg 5. Fortsätt som tidigare. Fixera nod T(2,1). 
 

⎩
⎨
⎧

=⋅
∞

=

⎩
⎨
⎧∞

=

70352
min)(

35
min)(

)2,3(

)1,3(

T

T

 

 
 
[(0)T(0,1)  (0)T(1,1)  (35)T(1,2)  (35)T(1,3)  (35)T(2,1)  (35)T(2,2)  
(35)T(3,1)  (70)T(3,2)   (∞)T(4,1)] 
 
 
Steg 6. Fortsätt som tidigare. Fixera nod T(2,2)  
 

⎩
⎨
⎧

=⋅
=⋅+

=
70352

6012535
min)( )2,3(T  

 
[(0)T(0,1)  (0)T(1,1)  (35)T(1,2)  (35)T(1,3)  (35)T(2,1)  (35)T(2,2)  
(35)T(3,1)  (60)T(3,2)   (∞)T(4,1)] 
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Steg 7. Fortsätt som tidigare. Fixera nod T(3,1)  
 

⎩
⎨
⎧

=⋅
∞

=
70352

min)( )1,4(T  

 
 
[(0)T(0,1)  (0)T(1,1)  (35)T(1,2)  (35)T(1,3)  (35)T(2,1)  (35)T(2,2)  
(35)T(3,1)  (60)T(3,2)   (70)T(4,1)] 
 
Steg 8.  Fortsätt som tidigare. Fixera nod T(3,2)  
 

⎩
⎨
⎧

=⋅
=+

=
70352
852560

min)( )1,4(T  

 
 
[(0)T(0,1)  (0)T(1,1)  (35)T(1,2)  (35)T(1,3)  (35)T(2,1)  (35)T(2,2)  
(35)T(3,1)  (60)T(3,2)   (70)T(4,1)] 
 
 
Steg 9. Fixera nu den sista noden vid 70 och den billigaste planeringen av produktionen slutar 
på 70 enheter. Gå nu baklänges, enligt algoritm, för att hitta produktionsplaneringen. Detta 
ger en produktion som ser ut på följande sätt: 
 
Färdigproducerat,,TID 0 1 2 3 4 

Orderstorlek 0 30 0 25 0 
 

Figur 5, Optimerad produktionslista Lagersaldoexempel 
 
Dijkstras algoritm medför alltså att för att nå den billigaste planeringen under ovanstående 
antagande gällande kostnader för produktion samt lagerhållning ska produktion ske vid två 
tillfällen. Den lagerhållning detta innebär ses som de markerade pilarna i bilden nedan. 
 
En körning på dessa data i DP-programmet återfinns i appendix 1.  
 

 
 

Figur 6, Schema över optimerad väg 
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3 Material och metoder 
Programmet som används för beräkningarna är skrivet i MATLAB R2006b av Joel Persson 
och Peter Sundsten i deras examensarbete oktober 2007. 

3.1 DP-Programmet 
DP-programmet består av 6 sammankopplade m-filer,(exekverbara matlabfiler), som 
tillsammans bestämmer den optimerade produktionsplaneringen för var och en av de 
specificerade planeringsgrupperna. Dessa beskrivs nedan. Programmet läser först in och 
omstrukturerar datat för att sedan optimerar produktionen för var och en av artiklarna i en 
planeringsgrupp. Slutligen sammanfogar programmet planeringsgruppens alla 
artikelplaneringar och ger ett produktionsalternativ. Lösningen som ges är dock suboptimal då 
programmet först plockar ut en optimal planering för artiklarna enskilt och sedan 
sammanfogar dessa till en planering inom planeringsgruppen.  
 
För att DP-programmet ska gå att köra måste först programmet artgiv köras så att information 
läses in som sedan används i DP-programmet. 
       
         

 
                                          

Figur 7, Schematisk bild över DP-programmet 
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3.1.1 Artgiv function []=artgiv(namn) 
 
Detta program läser in data angående artiklarnas planeringsgrupptillhörighet, 
tillverkningstider, tillverkningskostnader samt kassaktionsprocent. Datat sparas sedan undan 
för att användas under programmets gång. Artgiv sätts inte igång av DP-programmet utan 
måste köras innan för att rätt data ska vara tillgängligt.  
 
In:  

• Namn på filen datat ska sparas i, har valt att kalla denna för ’k.m’ 
 
 
 
DP-programmet består av följande filer: 
 
 
3.1.2 Orderin   function [] = orderin(dagar,namn) 
 
I denna del av programmet läses information angående datum, orderstorlekar, artikelnummer 
samt artikelgrupper in från de tillhandahållna Exceldokumenten. Sedan sorteras och 
omvandlas data och skickas därefter vidare till programfilen uppstart. Orderin läser alltså in 
data och startar upp programmet. Den startar även en tidsräkning som har koll på hur lång tid 
programmet tar att köra.  
 
 
 
 
In:  

• Antalet dagar programmet ska köras över 
• Namn på filen man vill spara undan resultatet i 

 
Vidare: Till nästa programfil i kedjan, Uppstart, skickas  

• Aktuell grupp 
• Data över vilka artikelnummer som tillhör den aktuella gruppen 
• En matris innehållande orderstorlekarna för samtliga artikelnummer 

under den angivna tiden  
• Data med tillverkningstider och tillverkningskostnader för samtliga 

artikelnummer.  
Ut:  

• Programmets tidsåtgång 
 
 
3.1.3 Uppstart  function [Ordrar]=uppstart(grp,i,order1,artgivet) 
 
Uppstart skickar in det data som behövs för att utföra dynamisk programmering i DynProg 
och startar på så sätt upp den dynamiska programmeringen. Den tar också fram en graf för att 
man ska få en uppfattning om hur produktionen ser ut (denna graf visar dock hur 
produktionen ser ut innan tillverkningen jämkats för att passa de olika artikelnumren och ger 
därför inte en helt sanningsenlig bild). 
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In:  
• Aktuell grupp  
• Vilka artikelnummer som tillhör denna grupp  
• Ordermatrisen över alla ordrar under den aktuella tidsperioden  
• Data med tillverkningstider och kostnader 

 
Vidare: Till Dynprog skickas  

• En orderlista  
• En vektor med ettor (lagernoll)  
• Variabel som indikerar om produktionen är igång eller inte 
• En matris med nollor (startlager)  
• De artikelnummer som ingår i den aktuella gruppen  

 
Ut:  

• En graf över maskinbeläggningen (innan anpassning) 
 
 
 
3.1.4 DynProg function[s1,s2,s3,s4,lager,lagernoll,klock]= 

DynProg(orders,lagernoll,igang,startlager,grp,artgive
t) 

 
Denna del av programmet kopplar samman den dynamiska programmeringen med den del 
som anpassar produktionen mellan de olika artiklarna.  
 
 
In:  

• En lista med ordrarna  
• Lagernoll 
• Variabel som indikerar om produktionen är igång eller inte 
• Startlager 
• Artikelnummer för den aktuella gruppen 

 
Vidare: Till DP skickas  

• ordrarna för aktuell grupp  
• En matris med återstående tid 
• Kostnader och tidsberäkning för artiklarna  
• Lagernoll  
• Startlagret för de aktuella artiklarna 

 
 Till taget skickas  

• Orderlistan 
• En matris med lagersaldon för planeringen som gjorts i DP 
• Grupp 

 
 Till tidtaget2 skickas  

• En matris med tidpunkterna för produktionsstarterna, tillord 
• Grupp  
• En matris med lagersaldon för planeringen som gjorts i DP 
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Tillbaka: Från DP skickas 

• En matris med de lagersaldon som ger optimerad produktionsplanering 
Från taget skickas 

• En matris med tidpunkterna för produktionsstarterna, tillord 
 
 
 
3.1.5 DP  function[vagen,fattas]= 

DP(order,TID,artdata,lagernoll,orderlager) 
 
DP tar fram den billigaste produktionsplaneringen för en enskild artikel. Till att börja med 
förskjuts orderlistan med den tid som den övriga produktionen väntas ta. Detta för att undvika 
att det inkommer nya ordrar som behöver mer tid än den som fanns tillgänglig vid 
planeringstillfället. När detta är gjort genereras en matris med nollor och där det i första 
kolumnen sedan sätts värden på möjliga stoppunkter. Därefter sätts det in ettor efter dessa 
tänkbara stoppunkter. Nu kan de möjliga vägarna plockas ut och på dessa tillsammans med 
dess kostnader utnyttjas sedan dynamisk programmering. Slutresultatet är en matris 
innehållandes de lagersaldon som uppstår vid optimerad produktion. Det som skickas tillbaka 
till DynProg är en matris med storlek 4xAntal dagar där rad ett består av indexnummer för 
vägen, rad två är lagersaldot för orderlagret, rad tre den tid som återstår och rad fyra är 
lagersaldot för överproduktion. Det andra som skickas tillbaka är ett värde, ”fattas”, som 
indikerar om tiden räcker till eller inte. 
 
 
In:  

• Orderlista för den artikel som ska behandlas 
• TIDs matris 
• Data över kostnader och tidsåtgång  
• Lagernoll  
• Startlager  

 
Vidare: Tillbaka till DynProg skickas  

• En matris med de lagersaldon som fås vid optimerad tillverkning 
 
 
 
3.1.6 taget      function [tillord]=taget(ordrar,s2,grp,artgivet) 
 
Denna del tar matrisen som fås av DP och jämför med orderlistan och kan på så sätt plocka ut 
en matris innehållande vad som ska produceras vid de olika tidpunkterna. 
 
In:  

• Orderlista över den grupp som planeras 
• En matris med lagersaldon för planeringen som gjorts i DP 
• Grupp  
• Kostnader och tider 
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Ut:  
• En matris med tidpunkterna för produktionsstarterna, tillord 

 
 
3.1.7 tidtaget2  function [] = tidtaget2(order1,grp,s2,artgivet) 
 
Här slås de olika produktplaneringarna inom gruppen ihop. Man börjar med att titta på de 
ordrar som ska iväg sist och anpassar sedan den övriga planeringen genom att i brist av tid 
skjuta produktionsstarten bakåt i tiden. Slutligen presenteras startdatum, färdigdatum, storlek 
på ordrar samt kostnaderna för tillverkningen.  
 
In:  

• Matris med produktionsstarttider  
• Grupp 
• En matris med lagersaldon för planeringen som gjorts i DP 
• Kostnader och tider för tillverkning 

 
 
Ut:  

• En presentation av tider och kostnader i MATLAB-fönstret. 
 

 

3.2 Programmet för beräkning av lagervärdet 
 
Programmet som används för att beräkna lagrets värde består av tre stycken m-filer. Dessa 
beräknar lagervärdena för TSS och DP-programmet var och en för sig och lägger sedan 
samman dessa i en graf. Lagervärdena beräknas för artiklarna var och en för sig och byte av 
artikelnummer görs direkt i m-filen. 
 
3.2.1 kost  function [returdata]=kost() 
 
Denna del av programmet startar upp de två övriga och är den del som sammanfogar de två 
planeringarnas lagervärden samt producerar det slutgiltiga diagrammet över lagervärdet. 
 
 
3.2.2 kostnadvar function[data,antalomstarter,lagerkost,stallkost, 

sammanlagdkost,lagerkostundertid]=kostnadvar() 
 
Data över DP-programmets planering samt information om den aktuella artikeln läses in och 
en graf över lagervärdet produceras. 
 
3.2.3 kostnad function[data,antalomstarter,lagerkost,stallkost, 

sammanlagdkost,lagerkostundertid]=kostnad() 
 

Fungerar likadant som ovanstående fil men beräkningarna görs här med avseende på TSS 
produktionsplanering.  
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4 Resultat 
Efter mitt besök hos Trelleborg Sealing Solutions Skellefteå AB har jag gjort körningar för att 
jämföra de då tre kommande månaderna produktionsplanering. Då dessa månader även 
innefattar en semesterperiod på tre veckor har detta kompenserats för så att ingen produktion 
körs under denna period. Det betyder alltså att de leveranser som ska iväg under semestern 
och ett par veckor efteråt produceras så att de står klara i början av semesterperioden och 
sedan ligger på lagret tills det är dags att skicka iväg dem. I de diagram som redovisas nedan 
ligger det dock en del produktion under denna tid i TSS planering. Detta beror på att TSS 
sätter igång produktion innan semestern som sedan, efter semestern, kan slutföras relativt 
snabbt och leveranserna hinner iväg i tid. Till skillnad från TSS egen planering kan DP-
programmet inte dela upp produktioner vilket gör att även det som ska iväg inom en snar 
framtid efter semesterns slut måste tillverkas klart innan. 
 
För att kunna jämföra de två olika planeringarna har det dels tagits fram diagram över 
lagervärdena samt sammanställts en tabell över tillverknings- och lagerkostnaderna. I denna 
tabell finns även en beräkning av vinsten med DP-programmet där vinsten helt enkelt är DP-
programmets kostnad subtraherad från kostnaden som fås enligt TSS:s planering. 
 

4.1 Beräkning av lagervärdet 
För att ha möjlighet att jämföra med tidigare resultat beräknas lagervärdet, som tidigare, 
genom att man multiplicerar tillverkningskostnaden (TVK) med antalet enheter på lager. TVK 
består i sin tur av kostnaderna för materialet, arbetskraften samt maskinkostnaderna. 
 

lagerpåenheterantalTVKLagervärde ⋅=  
 
För att utföra dessa beräkningar samt rita diagram över lagervärdet i förhållande till tiden har 
programmet för beräkning av lagervärde använts (se kap.4.2). 

4.2 Antalet uppstarter 
TSS använder sig av vissa givna produktionsstorlekar, för att förhindra att allt för stora 
kvantiteter måste kasseras vid feltillverkning. Detta medför att man inte kan jämföra antalet 
uppstarter enligt programmet rakt av med TSS. Skillnaden kommer att ligga i att nya 
uppstarter för TSS inte nödvändigtvis måste kosta pengar om produkten som ska tillverkas är 
densamma som den som tillverkades innan. Om så är fallet uppstår alltså ingen ställkostnad.  
 
Då ställkostnaden trots allt är en relativt stor del av den totala kostnaden så har antalet 
uppstarter i TSS:s produktion beräknats genom att lägga ihop två på varandra följande ”små” 
uppstarter och räknat detta som en. Förhoppningsvis kommer detta att ge en relativt bra bild 
över de kostnader som uppstår i och med en ny uppstart. 
 
Det bör även påpekas att antalet uppstarter i diagrammen inta alltid överensstämmer med det 
angivna antalet i tabellen. Detta beror då på att det skett uppstarter innan den tidsperiod som 
diagrammet täcker. Detta ger även lagerkostnader som inte heller är synliga. 
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4.3 Planeringsgrupperna 
Resultatet från mina körningar redovisas i form av en kortare kommentar samt tillhörande 
diagram och tabell. 
 
Anledningen till att resultatet redovisas i planeringsgrupper är att TSS använder sig av denna 
uppdelning vid produktionstillverkningen. För vidare diskussion kring resultatet se kap 5. 
Diskussion och slutsats. 

 

4.3.1 Planeringsgrupp 242 
I följande fyra diagram kan man tydligt se att lagersaldona, då planeringen gjorts med DP-
programmet, är betydligt lägre än i TSS planering. Trots detta uppstår ändå en förlust i artikel 
4. Detta beror på att det tillverkas artiklar innan tiden för diagrammet då tillverkningstiden 
annars inte skulle räcka till. De uppstartskostnader samt lagerkostnader som uppkommer i 
dessa fall syns alltså inte i diagrammet men finns med som kostnader i tabellen. 
  
 

 
Figur 8, artikel1 
 

 
Figur 9, artikel 2 
 

 

 
Figur 10, artikel 3 
 

 
Figur 11, artikel 4 
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Planeringsgrupp 242 
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 1 4 12542 2208 14750 
TSS, artikel 1 11 9269 6071 15340 
Vinst med DP 7 -3273 3863 590 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 2  3  2824 1357 4181 
TSS, artikel 2 7 5299 3166 8465 
Vinst med DP 4 2475 1809 4284 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 3 4 9636 1919 11555 
TSS, artikel 3 13 14301 6236 20537 
Vinst med DP 9 4665 4317 8982 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 4 4 7519 1919 9438 
TSS, artikel 4 7 5336 3358 8694 
Vinst med DP 3 -2183 1439 -744 

 
 

4.3.2 Planeringsgrupp 243 
Planeringen för denna artikel ser rätt så lika ut om man tittar fr.o.m. dag 45 och framåt. Innan 
ser man dock att TSS:s håller ett extralager till skillnad från DP-programmet som går ner till 
noll mellan tillverkningarna.  
 

 
Figur 12, artikel 5 
 
 

Planeringsgrupp 243 
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 5 3 1287 3242 4529 
TSS, artikel 5 4 7666 4323 11989 
Vinst med DP 1 6379 1081 7460 
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4.3.3 Planeringsgrupp 244 
Diagrammet för artikel 6 kan tyckas se lite konstig ut då DP-programmet bygger upp ett så 
stort extralager till skillnad från TSS. Anledningen till detta är att TSS har planerat in 
tillverkning under den period som satts till semestertid i programmet. Skulle man i 
programmet lagt in att tillverkning även skulle vara okej under dessa dagar så skulle 
lagerkostnaderna minska och då ställkostnaden är så pass låg så skulle alltså vinsten bli ännu 
större. Diagrammet och tabellen för artikel 7 visar på stora besparingsmöjligheter då det enligt 
TSS ej behöver finnas ett extralager för denna artikel. 
 

 
Figur 13, artikel 6 

 
Figur 14, artikel 7 

 
 

Planeringsgrupp 244 
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 6 6 7216 2714 9930 
TSS, artikel 6 15 17394 6785 24179 
Vinst med DP 9 10178 4071 14249 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 7 3 1148 1954 3102 
TSS, artikel 7 4 14985 2605 17590 
Vinst med DP 1 13837 651 14488 

 

 

4.3.4 Planeringsgrupp 246  
Liksom i de andra artiklarnas fall kan det även här göras besparingar. Nyckeln verkar vara att 
låta lagervärdet gå ner till noll mellan beställningar istället för att hålla extralager. 
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Figur 15, artikel 8 
 

 
Figur 16, artikel 9 
 
 

 
Figur 17, artikel 10 

 
 
 
 

Planeringsgrupp 246 
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 8 3 1811 2534 4345 
TSS, artikel 8 20 3790 16895 20685 
Vinst med DP 17 1979 14361 16340 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 9 4 1140 1919 3059 
TSS, artikel 9 6 3598 2878 6476 
Vinst med DP 2 2458 959 3417 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 10 3 1308 1357 2665 
TSS, artikel 10 8 1536 3619 5155 
Vinst med DP 5 228 2262 2490 
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4.3.5 Planeringsgrupp 248 
Som för tidigare planeringsgrupper finns här stora besparingsmöjligheter. TSS håller et 
betydligt större extralager för hela denna planeringsgrupp och tittar man i tabellen kan man se 
att det är dessa kostnader som skiljer sig mest mellan de båda planeringarna.  
 
 

 
Figur 18, artikel 11 

 
Figur 19, artikel 12 
 
 

 
Figur 20, artikel 13 

 
Planeringsgrupp 248 

 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 
DP, artikel 11 4 1612 1919 3531 
TSS, artikel 11 10 7654 4797 12451 
Vinst med DP 6 6042 2878 8920 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 12 4 1390 1919 3309 
TSS, artikel 12 6 4839 2878 7717 
Vinst med DP 2 3449 959 4408 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 13 4 785 1919 2704 
TSS, artikel 13 5 7454 2399 9853 
Vinst med DP 1 6669 480 7149 
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4.3.6 Planeringsgrupp 250 
Även här är det lagerkostnaderna som gör att planeringen för TSS blir så pass mycket högre 
än kostnaden för DP-programmets planering. Detta ses extra tydligt hos artikel 16 både i 
tabellen och i diagrammet. 
 
 

 
Figur 21, artikel 14 

 

 

 
Figur 22, artikel 15 
 

 
Figur 23, artikel 16 
 
 
 
 

Planeringsgrupp 250 
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 14 2 937 1184 2121 
TSS, artikel 14 3 2978 1776 4754 
Vinst med DP 1 2041 592 2633 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 15 2 1143 1306 2449 
TSS, artikel 15 2 4683 1306 5989 
Vinst med DP 0 3540 0 3540 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 16 4 1643 2613 4256 
TSS, artikel 16 6 11153 3919 15072 
Vinst med DP 2 9510 1306 10816 
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4.3.7 Planeringsgrupp 253 
Då lagerkostnaden för artikel 18 är så pass hög ger detta en stor skillnad i kostnaderna då TSS 
till en början håller ett så pass stort lager i jämförelse med DP-programmet.  
 
 
 

 
Figur 24, artikel 17 

 

 
Figur 25, artikel 18 

 
 

Planeringsgrupp 253 
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 17 2 1081 1184 2265 
TSS, artikel 17 1 4368 592 4960 
Vinst med DP -1 3287 -592 2695 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 18 4 3165 4484 7645 
TSS, artikel 18 5 33725 5605 39330 
Vinst med DP 1 30560 1121 31685 

 
 

4.3.8 Planeringsgrupp 660 
Även här ser vi vinster med DP-programmet. I tre av artiklarna är antalet uppstarter lika enligt 
de två planeringarna, vinsten som kan göras i dessa fall beror då alltså endast på 
lagerhållningen. För artikel 19 är det däremot tvärtom, enligt planeringarna för denna artikel 
ligger endast en liten del av vinsten i mindre lager och den större delen beror här på färre 
uppstarter. 
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Figur 26, artikel 19   
 
 

 
 
        Figur 27, artikel 20 
 

 
Figur 28, artikel 21 
 
 

 
 
Figur 27, artikel 22 

 
Planeringsgrupp 660 

 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 
DP, artikel 19 2 1888 1811 3699 
TSS, artikel 19 5 2387 4528 6915 
Vinst med DP 3 499 2717 3216 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 20 3 2259 2719 4978 
TSS, artikel 20 3 8965 2719 11684 
Vinst med DP 0 6706 0 6706 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 21 2 897 2543 3440 
TSS, artikel 21 2 3353 2543 5896 
Vinst med DP 0 2456 0 2456 

     
 Antal uppstarter Lagerkostnad Ställkostnad Total kostnad 

DP, artikel 22 2 1928 1813 3741 
TSS, artikel 22 2 3523 1813 5336 
Vinst med DP 0 1595 0 1595 
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5 Diskussion och slutsats 
 
Då det tagit en hel del tid att sätta sig in i programmet har den del av målet som bestod av 
förändringar av programmet halvt om halvt bortprioriterats och tiden har istället lagts på att få 
till körningar på nytt data och därefter jämförelserna mellan programmet och företagets 
planering så som den ser ut idag. Jag har ändå under arbetets gång kommit att tänka på och 
fundera kring hur programmet skulle kunna utvecklas och en del av dessa tankar kommer att 
presenteras här.  
 
Jag börjar dock med att sammanfatta och kommentera resultatet av de nya körningarna. För 
att få ett hum om hur mycket produktionskostnaderna skulle kunna minskas räknade jag ut 
den procentuella vinsten då DP-programmet användes för att lägga produktionsplaneringen. 
För ett fåtal artiklar var produktionskostnaden vid planläggning enligt programmet större än 
vid TSS:s planläggning men överlag var vinsterna rätt så stora, i vissa fall drygt 80%. Den 
genomsnittliga vinsten för de artiklar jag tittat på låg på över 50% vilket gör att jag känner 
mig relativt säker på att stora besparningar kan göras trots att vi inte vet exakt hur stora 
skillnaderna är. (De uppskattade parametrarna såsom beräkning av antalet uppstarter hos TSS 
( se kap 4.2) mm. skulle kunna göra att vinsten som kan göras i verkligenheten skiljer sig lite 
från dessa ”teoretiska” resultat.) 
 
Valet av period, d.v.s. sommarmånaderna, kanske inte var det allra bästa då det blir problem 
med semestertider och uppehåll i produktionen, men då jag ville göra jämförelsen med TSS:s 
planering så som den såg ut innan produktionen började så var detta det enda alternativet. 
Lösningen med att producera allt som ska iväg innan semestern och några dagar efteråt 
hoppas jag ändå ska ge en bra bild av hur det ser ut i verkligheten, den enda skillnaden borde 
vara att det uppstår extra lagerkostnader p.g.a. att DP-programmet helt stänger av 
produktionen över denna period.  
 
Studerar man diagrammen ser man ett tydligt mönster; TSS:s lagervärde ligger oftast på en 
väsentligt högre nivå än DP-programmets. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att 
man vill buffra med artiklar ifall en oväntad beställning skulle komma in med kort varsel.  
 
Jämför man mina resultat med de som Peter och Joel tidigare erhållit ser man att de indikerar 
samma sak. Den genomsnittliga vinsten i deras körningar låg på 54% alltså endast något 
högre än den vinst jag fått. Liksom jag har de konstaterat att den stora skillnaden ligger i 
lagerhållningen. Som jag ser det så skulle företaget kunna tjäna en hel del bara på att hålla sig 
med ett lägre extralager. Vinsten kanske inte skulle bli så stor som 50% men jag tror ändå att 
man relativt enkelt skulle kunna sänka sina omkostnader rejält.  
 
När det kommer till utvärderingen av programmet och möjligheterna till att köra detta med 
nytt data tycker jag att det har gått rätt så bra. Det tog som sagt en hel del tid att sätta sig in i 
programmet men när jag väl hade de olika funktionerna klara för mig var det inte några större 
problem att använda sig av programmet för nya körningar.  
 
Det viktiga när man gör körningar på nytt data är att man ser till att datafilerna har den 
struktur som krävs för att rätt inläsning ska ske. Man måste även tänka på att göra en ny 
inläsning av data över tillverkningstider, kostnader, planeringsgrupper mm. När jag utfört 
körningar har de fel som uppstått till största del bestått av att de datafiler jag vill läsa in data 
från inte varit formaterat som det ska.  
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Till slut då några funderingar över hur programmet skulle kunna utvecklas. Programmet 
bygger på att produktion körs dygnet runt veckans alla dagar. Detta beskriver till stor del 
verkligenheten då TSS kör treskift från söndag till fredag men för att få en ännu exaktare bild 
så vore det bra om man själv kunde ange hur mycket produktionstid det finns att tillgå varje 
vecka. Det vore även bra om programmet gjordes lite mer användarvänligt så att man lätt kan 
hitta och rätta till fel vid körningar.  
 
En annan sak som borde kunna förbättras är programmets hastighet. Programmet består av 
relativt många loopar och då MATLAB är så pass bra på matrisberäkningar kan kanske en del 
av looparna bytas ut mot matrisoperationer och på så sätt påskynda arbetet. I praktiken har 
detta dock inte så stor betydelse då de planeringar man till stor del är intresserad av sträcker 
sig över så pass korta tidsintervall (upp till 3 månader som mest) att man inte kommer upp i 
några längre väntetider.
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Appendix 1 
 
Antag här att TID 0 står för den 31 maj och att TID 1 därmed motsvarar den 1 juni.  
 
Utskrift från DP-programmet. 
 
 
 
 
   Planeringsgrupp_formsprutning 
     0 
 
  
   Artikel 
     1 
 
Startprod 
01-Jun-2008 23:00:00 
03-Jun-2008 23:00:00 
  
Klarprod 
01-Jun-2008 23:59:59 
03-Jun-2008 23:59:59 
  
 
antal = 
 
    30 
    25 
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